
  
បចប ន ពអំពី ររតបនឹងេល រមកមនីេពទ េ  GREATER 

CINCINNATI 
 
ៃថទី 11 ែខមី  ំ 2020 
 
ទំ កទ់នំងព័ត៌ ន៖ 
Christa Hyson, MPH 
Senior Manager, External Relations 
(513) 247-5253 
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បចប ន ពអពំី ររតបនងឹេល រមកមនេីពទ េ  GREATER CINCINNATI 
រសេ មចចិតែផកេលត មវ រសុវតិ ព និង បតិបតិ រ ក់ ក់របស់មនីរេពទ  

  
CINCINNATI, OH, ៃថទី 16 ែខមី  ំ 2O2O – 
តំបន់របស់េយង នកំណត់ សហ រ ៉ ងែវងកងប ែដលប៉ះ ល់ដល់សុខ ព 
និង រែថ ំសុខ ព។ រផះេឡងៃន COVID-19 មិន នករណីេលកែលងេ ះេទ។ 
មរយៈសម័នេ ត មខនទប់ទល់េ ះមហន យ (Greater Cincinnati Disaster Preparedness 

Coalition) របស់មនីរេពទ េ  Greater Cincinnati េយង ចជួយស មលដល់ រស មបស មល 

និង រសហ រ មតំបន់កងចំេ មស ជិកសម័ន ំងអស់ េដម ីទប់ទល់នឹង COVID-19។   
េដម រីក អកជងំ ឺនងិពលរដកងតំបនរ់បស់េយងឱ នសវុតិ ព ររតបនឹងេល រមកមនរីេពទ តវ នេធបចប ន ព។ បសនិេបអក នគេ ងមកមនរីេពទ  សូម កទ់ងមនរីេពទ េ យ ល ់ឬចលូេ នេ់គហទពំរ័របសព់កួេគ 
ស ប់ ររតបនងឹ ក់ កប់ែនមេទ ត មទី ំង។ 
  
មនីរេពទ នឹងពិ រ េលេភ វស ប់ ន ពដចូ ងេ ម៖ 

• បុគលែត ក់ទទួលខុស តវកង រដឹកអកជំងឺមកទទួល រព ល ឬទទួល រេលកែលងពីមនីរេពទ ។ 
• ៃដគូែដល ន ត់ ំង និងអកែថ ំសុខ ពបឋម ក់ស ប់ យែដលស លកូន។ 
• ន ពចុងេ យៃនជីវត។ 

ចេំ ះ កមជេ មសៃនអកជងំែឺដល តវ នអនុ ត នងឹេកត នដចូ ងេ ម៖ 
• អកជំងឺ តវ នកំណត់ស ប់េភ វ ក់កងមួយដង *េលកែលងែតអកជំងឺែដល ន យុេ ម 18 ំ 
• មិនអនុ តេភ វែដល ន យុេ ម 14 ំេឡយ។ 
• េភ វមិន តវ នអនុ តឱ េ ជួបអកជំងឺេទ បសិនេបពួកេគ នេចញេ គស ៃនជំងឺផវដេងម មួយ (កក ក ស់ េហ រសំេ រ គ◌ុនេ េដម)។ 
• េភ វមិន តវ នអនុ តេទ បសិនេបពួកេគ នេធដំេណរ លកណៈអនរ តិកងរយៈេពល 14 ៃថកនងមក។ 



 

• េភ វ ំងអស់គួរែតេ រព មអ ម័យផវដេងម និង រ បង បយ័តអំពី រកក ខណៈេពលែដលេ កងតំបន់រួមៃនកែនងេនះ។ 
បសិនេបអក តវ នអនុ តឱ ចូលមនីរេពទ  សូមគិតទុក នឹង ន រពិនិត េមល។ មនីរេពទ  និងអកផល់េស នឹងពិ រ េលករណីេលកែលងេផ ងេទ ត មករណីនីមួយៗ។ 
  
េយងកំពុងេ ត មខន ម នព័ត៌ ន និង រែណ ំថីៗពីជ មណល តតពិនិត  និងប រជំងឺ (Centers 

for Disease Control, CDC) និង កសួងសុ ភិ លរបស់រដ។ 
តំបន់របស់េយងកំពុង ត់វ ន រេ ត មលកណៈដូច  រេធ ំងសកឧបករណ៍េពទ  
និង រផត់ផង់សុវតិ ពកងតំបន់របស់េយង ម នសមត ពមនីរេពទ  រសិក ពី រអនុវតន៍លបំផុតស ប់ទី ំង កល ងែដល នកំណត់ 
ន◌ងិកំពងុ យតៃមទី ំងស ប់តង់មនីរេពទ បសិនេប នត មវ រ។ 
  
ឥឡវេនះ អែីដលសំ នប់ផំតុស បព់លរដេ  Greater Cincinnati តវេធគបឺនវ ន រ រ រ៖ 

• ម ននិតិវធីៃន រេ យពីសងមែដល នែចងេ យរ ភិ លកងតំបន់ និងរដ។ 
• ងៃដរបស់អកឱ នញឹក ប់េ យេ ប ប៊ូ និងទឹករយៈេពល ៉ ងតិច 20 វ ទី។ 
• ខប់កក និងក ស់េ យែកងៃដ ឬៃដ ងេលរបស់អក។ 
• េធ រ/ េរ ន/សកម ព េ ផះ បសិនេបអក ន រមណ៍ ឈឺ។ 
• បសនិេបអក បគុលែដល ន នភិយ័ខស ់ពនិតិ េមល រ បង បយ័តបែនម ំងេនះ។ 

ស ប់ព័ត៌ នបែនមអំពី COVID-19 សូមចូលេ ន់៖ https://healthcollab.org/covid-19/ 
  
-###- 
 
អពំ ីThe Health Collaborative៖ The Health Collaborative 
គឺ ប័នមិនរក ក់ចំេណញមួយែដលដឹក ំ រែកលមទិនន័យែដលេធឱ ប ជន នសុខ ពល រែថ ំ ន់ែត បេសរ និងចំ យ ក់តិច។ 
ស ប់ព័ត៌ នបែនមអំពី The Health Collaborative សូមចូលេ ន់ healthcollab.org។ 
 


